
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTEPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

NAZWA WYKONAWCY  

 

………....……………………………………………………………. 

ADRES WYKONAWCY  

 

……….......…………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU 

 

 ……………........………………………………………………………….. 

NUMER TELEKSU /FAX  

 

……………………………………………………………………….. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: „Nadbudowa budynku administracyjnego znajdującego się 

w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 24/25  (dz. nr 22/9 ark. 42)” 

oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.): 

1) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, 

4) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

………………, dn. ……………………… r. 

(Miejscowość i data) 

                                                                                                                    Podpisano : 

…………………………………… 
/upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  

USTAWY PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

NAZWA WYKONAWCY  

 

………....……………………………………………………………. 

ADRES WYKONAWCY  

 

……….......…………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU  

 

……………........…………………………………………………… 

NUMER TELEKSU /FAX  

 

……………………………………………………………………….. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: „Nadbudowa budynku administracyjnego znajdującego się 

w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 24/25  (dz. nr 22/9 ark. 42)” 

 oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907  

z późn. zm). 

 

 

………………, dn. ……………………… r. 

(Miejscowość i data) 

                                                                                                                          Podpisano : 

…………………………………… 
/ upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

WYKAZ OSÓB DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

………………………………… 

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

NAZWA WYKONAWCY ………....…………………………………………………………. 

 

ADRES WYKONAWCY ……….......………………………………………………………… 

 

NUMER TELEFONU ……………........……………………………………………………….. 

 

NUMER TELEKSU/FAX …………………………………………………………………….. 

 

 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzających spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu określonego w rozdziale 6 pkt. 6.1 ppkt. 1) lit. c SIWZ 

Nazwisko i Imię  

Wykształcenie  

Funkcja w realizacji zamówienia 

Lata doświadczenia 

Posiadane uprawnienia 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane prawem uprawnienia. 

 

 

 

                                                                                                               Podpisano : 

 

…………………………………… 
/ upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 

 

………………, dn. ……………………… r. 

(Miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

…………………………….. 

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

NAZWA WYKONAWCY ………....…………………………………………………………. 

 

ADRES WYKONAWCY ……….......………………………………………………………… 

 

NUMER TELEFONU ……………........……………………………………………………….. 

 

NUMER TELEKSU/FAX …………………………………………………………………….. 

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych potwierdzających 

spełnianie warunku określonego w rozdziale 6 pkt. 6.1 ppkt. 1) lit. b SIWZ 

UWAGA: 

należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) 

 

 

                                                                                                               Podpisano : 

                                              …………………………………… 
/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 

………………, dn. ……………………… r. 

(Miejscowość i data) 

 

L.p. 

Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego  zakresu) 

Wartość w PLN brutto 

Data wykonania 

Miejsce wykonania 

Zamawiający/odbiorca (nazwa, adres) 

Realizacja zadania :początek (data) 

zakończenie (data) 

 


